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Informació general de l'assignatura

Denominació ELEMENTS DE FILOLOGIA PER A LA INVESTIGACIÓ

Codi 12374

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Identitat Europea
Medieval

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació TERRADO PABLO, FRANCISCO JAVIER

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Vegeu Pla de desenvolupament. 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Distribució de crèdits Els blocs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de Continguts seran impartits pel professor Javier Terrado. 
Els blocs 7 i 8 de Continguts seran impartits pel professor Carlos Rizos.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

RIZOS JIMENEZ, CARLOS
ANGEL

carlos.rizos@udl.cat 2
Dimarts i dijous de 18 a 19 h
Repartits amb Javier Terrado

TERRADO PABLO, FRANCISCO
JAVIER

javier.terrado@udl.cat 3
Dimarts i dijous de 18 a 19 h
Repartits amb Carlos Rizos

Informació complementària de l'assignatura

La història de les societats medievals europees és accessible a la investigació a través de documents lingüístics,
que han de ser correctament interpretats. Davant un document lingüístic, hem preguntat què diu el text, com ho diu
i per què ho diu d'aquesta manera. Amb ell, volem capturar el significat i també el sentit de la manifestació cultural
i històrica. Aquesta afirmació ofereix els mètodes filològics per a la interpretació i l'anàlisi de textos, atenent
especialment a documents de la Península Ibèrica.

Objectius acadèmics de l'assignatura

O. 1.  Situar un document, a partir de la forma lingüística, en les seves coordenades socials, temporals y espaials.

O.2. Aprendre a usar bases de dades: corpus lingüístics (CORDE), diccionaris històrics i etimològics (DCECH),
vocabularis especialitzats, col·leccions documentals i catàlegs d'arxiu.

O.3.Aprendre a interpretar els textos, a elaborar els índex onomàstics i toponímics, a presentar-los a la comunitat
científica.

Competències

 Competències generals

CG3. Adquirir competències en comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les
sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG4. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser
en gran mesura autodirigida o autònoma, cosa que comporta l'adquisició d'hàbits de formació contínua.

CG5. Incorporar el rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des del punt de vista
científic i ètic.

Competències específiques:

CE5.- Aprofundir en el coneixement del període medieval a través de les aportacions de la Història, la Història de
l'art, la literatura i la llengua.

CE8.- Aplicar tècniques metodològiques per a interpretar les fonts documentals, materials i iconogràfiques.

CE.11- Emprar la terminologia i les tècniques de comunicació acceptades per la historiografia i les disciplines
implicades
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Algunes tasques encomanades a la Filologia.

2. El text  i la seva  forma externa: alfabets, registres i convencions.

3. Possibilitats davant d'un  document.

4- El comentari filològic de textos.

5. Variació sociolingüística, diacrònica i geogràfica.

6. Corpus documentals i magatzems de dades.

7. Toponímia, antroponímia i història. Utilitats de l'Onomàstica com a ciència filològica.

8.  Lectura i edició filològica de documents medievals. 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Per 5
crèdits

Metodologia Activitat
Hores
treball
dirigit

Horas
treball no
dirigit

Valor
Evaluació 

 
 Presentació del tema pel
professor  

Lectures  orientades pel professor i
seguiment de lliçons impartides
virtualment

45 15 40%

 Anàlisi filològica d'un text
Estudi de cas en fonts primàries i
bibliogràfiques

25 20 35%

 
Tutoria/Discusió amb el
professor o estudiants/ Debat en
el fòrum 

Activitat complementària al seguiment
de lectures y exposició del professor

20 10 25%

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu la versió en idioma castellà.

            

Sistema d'avaluació

Resum  hores de treball de l'estudiant  i % avaluació

Activitats Hores Percentatges

Exposició  i discussió amb els professors d'un "centre d'interès". 60 40%

Anàlisi filológica  d'un document. Aplicació de la teoria a l'anàlisi d'un manuscrit.  45 35%

Contacte amb els  professors i els companys  de l'aula 20 25%
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Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Abad Merino, M., “Uso del corpus documental en Sociolingüística Histórica y retos para su elaboración. El Sureste
peninsular (siglos XV-XVII)”, en A. Enrique Arias (edit.), Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas
aportaciones desde la lingüística de corpus, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2009, pp. 251-268.

Abad Merino, M., “Propuesta metodológica para el análisis sociolingüístico de textos históricos”, en P. Díez de
Revenga y J.M. Jiménez Cano (edits.), Estudios de Sociolingüística. Sincronía y diacronía, Murcia, Editorial Diego
Marín, 1996, pp. 9-24.

Alvar, M. y B. Pottier,  Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983.

Ariza, M.,  El comentario filológico de textos, Madrid, Arco Libros, 2002.
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d’Estudis Catalans, 1994.
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1998-2012.

Cano Aguilar, Rafael, Introducción al análisis filológico, Madrid, Castalia, 2000.

Cano González, A.M., J. Germain y D. Kremer, Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (Patronymica
Romanica), Tübingen, Max Niemeyer, 2004.

Carrasco Manchado, A.I., “Nuevas herramientas para la historia de la Edad Media hispánica: los corpus textuales
informatizados”, En La España Medieval, 34 (2011), pp. 343-372.

Conde Silvestre, J.C., Sociolingüística Histórica, Madrid, Gredos, 2007.

Corominas, J. y J.A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols, Madrid, Gredos, 1980-
1991.

Coromines, J., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1983-2001.

Coromines, J., Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua
catalana,  Barcelona, Curial, 1980-1997.

Díez de Revenga Torres, P., “Fuentes documentales para una sociolingüística histórica: los textos notariales”, en
P. Díez de Revenga y J.M. Jiménez Cano (edits.), Estudios de Sociolingüística. Sincronía y diacronía, Murcia,
Editorial Diego Marín, 1996, pp. 48-64.

Fradejas Rueda, M., Fonología histórica del español, Madrid, Visor Libros,1997.

Lapesa, R., Historia de la lengua española, 9ª edición corregida y aumentada, Madrid, Gredos, 1981.

Penny,R., Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel, 1993.

Terrado Pablo, J., “Estructura semiótica y producción textual en textos medievales”, en P. Díez de Revenga y J.M.
Jiménez Cano (edits.), Estudios de Sociolingüística. Sincronía y diacronía,II, Murcia, Editorial Diego Marín, 1999,
pp. 263-284-24.

Torruella y Casañas, J., “Los ejes principales en el diseño de un corpus diacrónico: el caso del CICA”[
http://www.um.es/lacell/aelinco/contenido/pdf/2.pdf]

 

Referències web

CE. Corpus del español.USA National Endowment for Humanities. Mark Davies.
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[http://www.corpusdelespanol.org/].

CORDE.Corpus diacrónico del español. Real Academia Española (ed.).  [http://corpus.rae.es/cordenet.html].   

CICA. Corpus Informatitzat del Català Antic. J. Torruella & Manel Pérez Saldanya & Josep Martines &Vicent
Martines (ed.). [http://seneca.uab.es/sfi/cica].

PARES. Portal de Archivos Españoles. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [ http://pares.mcu.es/]

POEMA DE MIO CID. Escaneado del manuscrito, transcripción y pronunciación supuesta. Universidad de Texas.[
http://www.laits.utexas.edu/cid/index2.php?v=nor]

PROYECTO CARMESÍ. Archivos Históricos de la Región de Murcia. [chhttp://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?
METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi]
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